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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
11590

Reial decret 904/2010, de 9 de juliol, pel qual es despleguen mesures fiscals i
de Seguretat Social per atendre els compromisos derivats de l’organització i
celebració de la 33a edició de la Copa de l’Amèrica a la ciutat de València.

La Copa de l’Amèrica és el trofeu esportiu més antic del món –data de 1851–, i s’han
celebrat des del seu inici 32 edicions, l’última a València. Aquesta regata està considerada,
per la seva durada i rellevància social i mediàtica, com un dels esdeveniments amb més
repercussió econòmica, i genera un important impacte positiu a la regió on se celebra. Per
segona vegada consecutiva, estava previst que la competició tingués lloc a València.
En aquest sentit, la Llei 41/2007, de 7 de desembre, per la qual es modifica la Llei
2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari i altres normes del sistema
hipotecari i financer, de regulació de les hipoteques inverses i l’assegurança de dependència
i per la qual s’estableix determinada norma tributària, en les disposicions addicionals
sisena i setena, va preveure una sèrie de mesures en matèria de bonificacions de quotes
de la Seguretat Social, concessió de visats i permisos de conducció, i règim fiscal,
destinades a facilitar i a atendre els compromisos derivats de l’organització i la celebració
d’aquesta competició esportiva. Així mateix, la disposició addicional sisena.3 de l’esmentada
Llei habilita el Govern i, si s’escau, els diferents departaments ministerials, en l’àmbit de
les seves respectives competències, per adoptar les iniciatives, disposicions, actes i altres
mesures que es considerin necessaris per a l’adequat desenvolupament d’aquest
esdeveniment esportiu.
Una vegada confirmada, després de resoldre’s diverses controvèrsies judicials
suscitades entre els equips participants, la celebració el 2010 de l’esdeveniment a València,
i havent-se portat a terme la regata els dies 12 i 14 de febrer de 2010, en aquest moment
és procedent emprendre el desplegament de les mesures fiscals i de Seguretat Social
previstes en les esmentades disposicions addicionals per al període comprès entre l’1 de
gener de 2009 i el 31 d’agost de 2010, desplegament que té el seu precedent en el Reial
decret 1893/2008, de 14 de novembre, pel qual es desplegaven aquestes previsions per a
l’exercici 2008.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Economia i Hisenda, del ministre de Treball
i Immigració i de la ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 9 de juliol de 2010,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret desplega, per al període comprès entre l’1 de gener de 2009 i el
31 d’agost de 2010, les mesures en matèria fiscal i de Seguretat Social relatives a la
celebració de la 33a edició de la Copa de l’Amèrica, que contenen les disposicions
addicionals sisena i setena de la Llei 41/2007, de 7 de desembre, per la qual es modifica
la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari i altres normes del sistema
hipotecari i financer, de regulació de les hipoteques inverses i l’assegurança de dependència
i per la qual s’estableix determinada norma tributària.
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Definicions.

Als efectes del que disposa l’article 1 d’aquest Reial decret, s’entén per:
a) Copa de l’Amèrica 2007: La que defineix l’article 2 del Reial decret 2146/2004, de
5 de novembre, pel qual es despleguen les mesures per atendre els compromisos derivats
de la celebració de la XXXII edició de la Copa de l’Amèrica a la ciutat de València.
b) Esdeveniment o «33a Copa de l’Amèrica»: La 33a edició de la regata internacional
denominada Copa de l’Amèrica.
c) Entitat organitzadora: La societat A.C. Management, SA, així com les seves filials
que estiguin directament relacionades amb l’organització de l’esdeveniment, i el Consorci
València 2007.
A aquests exclusius efectes, tenen la consideració de filials les entitats en les quals
A.C. Management, SA, tingui una participació directa o indirecta en el seu capital d’almenys
el 51 per cent.
d) Organització: A més de l’entitat organitzadora, qualsevol altra persona o entitat
que participi en la preparació i desenvolupament de la 33a Copa de l’Amèrica, degudament
acreditada pel Consorci.
e) Equips participants: Els equips inscrits per participar en la 33a edició de la Copa
de l’Amèrica. L’esmentada inscripció l’ha d’acreditar el Consorci.
f) Finalització de la celebració de l’esdeveniment: El 31 d’agost de 2010.
g) Consorci València 2009 o Consorci: El Consorci València 2007.
CAPÍTOL II
Bonificacions de quotes de la Seguretat Social
Secció 1a.
Article 3.

Àmbit d’aplicació

Beneficiaris de les bonificacions.

1. Les bonificacions de quotes de la Seguretat Social per contingències comunes,
inclosa la incapacitat temporal que en deriva, així com per desocupació, formació
professional i Fons de garantia salarial, establertes en la disposició addicional sisena.u de
la Llei 41/2007, de 7 de desembre, són aplicables a les persones jurídiques que tinguin un
domicili a Espanya i hagin estat constituïdes amb motiu de l’esdeveniment de la «33a
Copa de l’Amèrica», tant per l’entitat organitzadora mateixa com pels equips participants.
Les bonificacions són aplicables en relació amb els treballadors per compte d’altri que en
les esmentades persones jurídiques prestin serveis que donin lloc a incloure’ls en qualsevol
dels règims del sistema de Seguretat Social.
Les bonificacions de quotes a què es refereix el paràgraf anterior també són aplicables,
en els mateixos termes, a les persones jurídiques amb domicili a Espanya constituïdes per
l’entitat organitzadora o els equips participants en l’anterior esdeveniment «Copa de
l’Amèrica 2007» i que continuïn la seva activitat en relació amb l’esmentada Copa de
l’Amèrica.
2. Aquestes bonificacions s’apliquen a les aportacions per cotització de les esmentades
persones jurídiques, en la qualitat d’empresaris als efectes de la Seguretat Social, respecte
dels treballadors per compte d’altri que, després de la constitució d’aquelles, els hagin
contractat per a la realització de tasques directament relacionades amb la seva participació
en la «33a Copa de l’Amèrica».
Article 4.

Àmbit objectiu.

1. S’entenen per tasques directament relacionades amb la participació en la «33a
Copa de l’Amèrica» les que es produeixin com a conseqüència directa de les activitats que
es facin en el marc de l’esmentat esdeveniment i s’acrediti així mitjançant certificació de
l’entitat organitzadora o del Consorci.
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2. En particular, estan inclosos en l’àmbit objectiu l’entitat organitzadora i els equips
participants, així com les activitats complementàries i auxiliars de tots dos, realitzades per
treballadors per compte d’altri en les seves diferents modalitats, i entre ells els administradors
societaris que tinguin el caràcter de personal d’alta direcció, tècnics, administratius,
mecànics, tripulants d’embarcacions i qualssevol altres treballadors per compte d’altri
contractats per l’entitat organitzadora i per les persones jurídiques constituïdes pels equips
participants o l’entitat organitzadora.
Article 5.

Percentatge i durada.

1. Les bonificacions de les quotes que regula aquest capítol són del 100 per 100 de
les aportacions dels empresaris en les seves cotitzacions a la Seguretat Social per
contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, així com pels conceptes de
recaptació conjunta amb les quotes de Seguretat Social, tant en contractes a temps
complet com a temps parcial.
2. Les bonificacions són aplicables en les liquidacions de les quotes meritades a
partir del dia 1 de gener de 2009 i finalitzen a la terminació de la realització de les tasques
directament relacionades amb l’organització i participació en l’esdeveniment, sense que
en cap cas puguin superar les liquidacions de quotes meritades fins al dia 31 d’agost de
2010.
Secció 2a. Aplicació de les bonificacions
Article 6.

Requisits i procediment.

1. Amb caràcter previ al gaudi de les bonificacions que regula aquest capítol, els
empresaris interessats han de presentar una comunicació bé davant les direccions
provincials i administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social o bé en el
registre de l’Oficina Estatal per al suport de la 33a Copa de l’Amèrica o en qualsevol dels
llocs a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per a la seva
remissió a l’esmentada Tresoreria General, en la qual declarin la seva condició de
beneficiaris de tals bonificacions, comunicació que es pot efectuar per mitjans electrònics
de conformitat amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics. També han d’estar al corrent en el pagament de les quotes de Seguretat
Social i pels conceptes de recaptació conjunta, en la data en què s’efectuï la referida
comunicació, conforme al que preveu l’article 77.u de la Llei 13/1996, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.
2. La comunicació dels empresaris interessats ha d’anar acompanyada d’una
certificació, expedida pel Consorci, en què hi ha de constar l’acreditació per l’entitat
organitzadora o pel Consorci mateix de la seva condició de persones jurídiques constituïdes
segons el que estableix l’article 3.1 i de la seva vinculació a l’esdeveniment. Així mateix, en
el supòsit de les persones jurídiques previstes en el paràgraf segon de l’esmentat article
3.1, la certificació també ha de fer constar l’acreditació que es van obtenir les corresponents
certificacions expedides pel Consorci València 2007 i que continuen la seva activitat en la
«33a Copa de l’Amèrica».
Aquesta certificació només s’ha de presentar preceptivament quan es tracti de la
primera comunicació de bonificació de l’empresari.
3. Les bonificacions en les aportacions a les quotes de la Seguretat Social i conceptes
de recaptació conjunta les han d’aplicar els empresaris que siguin persones jurídiques i
beneficiaris d’aquelles, en els documents de cotització corresponents.
4. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de facilitar mensualment al Servei
Públic d’Ocupació Estatal el nombre de treballadors que siguin objecte d’aquestes
bonificacions de quotes a la Seguretat Social, amb les seves respectives bases de cotització
i les deduccions aplicades com a conseqüència del que preveu aquest Reial decret.

Pàg. 3

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 175
Article 7.

Dimarts 20 de juliol de 2010

Secc. I.

Concurrència de bonificacions.

Les bonificacions de les quotes i conceptes de recaptació conjunta que regula aquest
capítol són incompatibles amb qualssevol altres bonificacions establertes. L’empresari que
tingui dret a dues bonificacions o més respecte de determinats treballadors ha d’optar per
una d’aquestes. Si ha optat per la bonificació del 100 per 100 que és objecte d’aquest
capítol, quan aquesta finalitzi pot optar de nou per aquella o aquelles a les quals tingui
dret.
Article 8.

Efectes de la falta d’inscripció i cotització. Reintegrament dels beneficis.

1. Perquè l’autoritat marítima competent autoritzi el despatx de les embarcacions
dels equips participants per fer-se a la mar, les persones jurídiques a les quals pertanyin
han d’acreditar el compliment del que disposa l’article 48.1 del Reglament general sobre
inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades dels treballadors en la
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener.
2. En el cas de falta d’ingrés en termini reglamentari de les restants quotes de
Seguretat Social, meritades durant el període de gaudi de les corresponents bonificacions,
cal atenir-se al que disposa l’article 77.dos de la Llei 13/1996, de 30 de desembre.
3. En els supòsits d’obtenció i aplicació de les bonificacions sense complir els requisits
exigits, és procedent el pagament de les quantitats deixades d’ingressar per bonificació de
quotes a la Seguretat Social, amb el recàrrec corresponent.
4. L’obligació de reintegrament establerta en l’apartat anterior s’entén sense perjudici
del que preveu el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat
pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
Article 9.

Finançament de les bonificacions.

Les bonificacions de quotes que regula aquest capítol es financen amb càrrec a la
corresponent partida pressupostària del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
CAPÍTOL III
Disposicions en matèria fiscal
Article 10.

Certificacions.

1. L’entitat organitzadora, els equips participants, les persones jurídiques o els
establiments permanents a què es refereix l’article 12 d’aquest Reial decret, així com les
persones físiques a les quals sigui aplicable el que preveu l’article 13 d’aquest Reial decret,
han d’obtenir la corresponent certificació expedida pel Consorci.
2. En la certificació a què es refereix l’apartat anterior s’hi ha de fer constar, almenys,
el següent:
a) Nom i cognoms, o denominació social, i número d’identificació fiscal del
sol·licitant.
b) Domicili fiscal.
c) En el cas de l’entitat organitzadora, acreditació que l’esmentada entitat té tal
condició.
d) En el cas dels establiments permanents i les persones jurídiques a què es
refereixen els apartats 1 i 2 de l’article 12 d’aquest Reial decret, una acreditació de l’entitat
organitzadora que han estat constituïts per aquesta, que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud. En
el supòsit dels establiments permanents i les persones jurídiques constituïts per l’entitat
organitzadora a què es refereix l’apartat 3 de l’article 12 d’aquest Reial decret, una
acreditació de l’entitat organitzadora que continuen la seva activitat en la «33a Copa de
l’Amèrica», que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud.
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e) En el cas dels equips participants, una acreditació emesa per l’entitat organitzadora
que l’equip ha estat inscrit en la «33a Copa de l’Amèrica», que s’ha d’adjuntar a la
sol·licitud.
f) En el cas dels establiments permanents i les persones jurídiques a què es refereixen
els apartats 1 i 2 de l’article 12 d’aquest Reial decret, una acreditació per part dels mateixos
equips participants que aquells han constituït, que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud. En el
supòsit dels establiments permanents i les persones jurídiques previstos en l’apartat 3 de
l’article 12 d’aquest Reial decret, una acreditació per part dels equips participants mateixos
que continuen la seva activitat en la «33a Copa de l’Amèrica», que s’ha d’adjuntar a la
sol·licitud.
g) En el cas de les persones a les quals pugui ser aplicable el que preveu l’article 13
d’aquest Reial decret, una acreditació que el sol·licitant presta serveis a l’entitat
organitzadora, als equips participants o a les entitats o establiments permanents previstos
a l’article 12 d’aquest Reial decret, emesa per l’entitat organitzadora o els equips
participants.
3. El Consorci ha de remetre al Departament de Gestió Tributària de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, en el mes de setembre de 2010, una còpia de les certificacions
emeses durant 2009 i des de l’1 de gener fins al 31 d’agost de 2010 conforme al que
preveu aquest article, per a la seva ulterior remissió als òrgans de gestió corresponents.
Si el Consorci no ha emès la certificació sol·licitada segons el que estableix l’apartat 2,
ha de remetre una còpia de la sol·licitud presentada per l’interessat.
4. El termini màxim en què s’han de notificar les certificacions a les quals es refereix
aquest article és de dos mesos des de la data en què la corresponent sol·licitud ha tingut
entrada en el registre del Consorci.
5. L’Administració tributària pot comprovar el compliment dels requisits necessaris
per a l’aplicació dels beneficis fiscals que preveu la disposició addicional setena de la Llei
41/2007, de 7 de desembre, i pot practicar, si s’escau, la regularització que sigui
procedent.
Article 11.

Impost sobre el valor afegit.

1. El dret a la devolució a què es refereix la disposició addicional setena quatre.2 de
la Llei 41/2007, de 7 de desembre, al final de cada període de liquidació de les quotes
suportades o satisfetes durant l’exercici 2009 i entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2010,
només es pot exercir quan la major part de les operacions realitzades per l’empresari o
professional en el territori d’aplicació de l’impost estiguin relacionades amb la «33a Copa
de l’Amèrica».
Per aquest motiu, es té en compte la intenció amb què s’adquireixen els béns i serveis
pels quals s’han suportat o satisfet les esmentades quotes, d’acord amb el que disposen
el tercer paràgraf de l’apartat dos de l’article 5 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’impost sobre el valor afegit, i l’article 27 del seu Reglament de desplegament, aprovat pel
Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.
A aquests efectes, es considera que la major part de les operacions realitzades per
l’empresari o professional en el territori d’aplicació de l’impost estan relacionades amb
l’esdeveniment quan, en relació amb l’any 2009 i des de l’1 de gener fins al 31 d’agost de
2010, almenys el 90 per cent del total de les operacions que s’hagin de considerar
realitzades en el territori d’aplicació de l’impost compleixin l’esmentat requisit.
2. Per poder sol·licitar la devolució de les quotes suportades o satisfetes al final de
cada període de liquidació, l’empresari o professional ha d’estar inscrit en el registre de
devolució mensual que regula l’article 30 del Reglament de l’impost.
3. El que disposa aquest article s’entén sense perjudici que la resta de deduccions a
què tinguin dret els empresaris o professionals que realitzin operacions relacionades amb
la «33a Copa de l’Amèrica» es practiquin a través del procediment que, si s’escau,
correspongui.
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4. El que preveu aquest article també és aplicable a les persones jurídiques residents
a Espanya i als establiments permanents constituïts per l’entitat organitzadora o els equips
participants de l’esdeveniment «33a Copa de l’Amèrica» amb motiu de l’esdeveniment
«Copa Amèrica 2007», que continuïn la seva activitat el 2009 i fins al 31 d’agost de 2010
en relació amb la «33a Copa de l’Amèrica».
Article 12. Règim fiscal de les entitats i els establiments permanents constituïts per
l’entitat organitzadora o els equips participants.
1. Estan exemptes en l’impost sobre societats les rendes obtingudes per les persones
jurídiques residents en territori espanyol, que l’entitat organitzadora o els equips participants
constitueixin amb motiu de l’esdeveniment, sempre que s’obtinguin durant 2009 o entre l’1
de gener i el 31 d’agost de 2010, i estiguin directament relacionades amb la seva participació
en l’esdeveniment.
2. Estan exemptes en l’impost sobre la renda de no residents les rendes imputables
durant 2009 o entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2010, als establiments permanents a
Espanya que l’entitat organitzadora o els equips participants constitueixin amb motiu de
l’esdeveniment i estiguin directament relacionades amb la seva participació en
l’esdeveniment.
3. El que preveu aquest article també és aplicable a les entitats i establiments
permanents que van ser constituïts per l’entitat organitzadora o els equips participants de
l’esdeveniment «33a Copa de l’Amèrica» amb motiu de l’esdeveniment «Copa Amèrica
2007», sempre que hagin tingut dret a l’aplicació del règim fiscal que preveu l’article 12 del
Reial decret 2146/2004, de 5 de novembre, pel qual es despleguen les mesures per atendre
els compromisos derivats de la celebració de la XXXII edició de la Copa de l’Amèrica a la
ciutat de València i continuïn la seva activitat el 2009 i fins al 31 d’agost de 2010, en relació
amb la «33a Copa de l’Amèrica».
Article 13. Règim fiscal de les persones físiques que prestin els seus serveis a l’entitat
organitzadora o als equips participants.
1. Els rendiments del treball o d’activitats econòmiques que obtinguin les persones
físiques durant 2009 i entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2010, com a retribució als serveis
que prestin durant 2009 i entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2010 a l’entitat organitzadora,
als equips participants o als establiments permanents o les entitats a què es refereix l’article
12, i que estiguin directament relacionats amb l’esdeveniment, tenen el tractament fiscal
següent:
a) Si es tracta de contribuents per l’impost sobre la renda de no residents sense
establiment permanent, no tenen la consideració de rendes obtingudes ni de treballs
efectivament realitzats a Espanya.
b) Si es tracta de contribuents per l’impost sobre la renda de no residents amb
establiment permanent, estan exempts els rendiments d’activitats econòmiques imputables
als establiments permanents que constitueixin durant l’esdeveniment.
c) Si es tracta de persones físiques que adquireixin la condició de contribuents per
l’impost sobre la renda de les persones físiques com a conseqüència del seu desplaçament
al territori espanyol amb motiu de l’esdeveniment, han d’aplicar una reducció del 65 per
100 sobre la quantia del rendiment net.
En el cas de rendiments del treball, la reducció s’ha d’aplicar sobre la quantia del
rendiment net del treball a què es refereix l’article 19 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre,
de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels
impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, i s’ha de tenir
en compte per al càlcul de la reducció regulada a l’article 20.1 de la Llei 35/2006.
En el cas de rendiments d’activitats econòmiques, la reducció s’ha d’aplicar sobre la
quantia del rendiment net calculat d’acord amb el que disposa l’article 30 i una vegada
aplicada, si s’escau, la reducció que preveu l’article 32.1 de l’esmentada Llei 35/2006, i
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s’ha de tenir en compte, si s’escau, per al càlcul de la reducció que regula l’article 32.2 de
la Llei 35/2006.
En els dos casos, la reducció s’ha de tenir en compte a l’efecte d’aplicar el que disposa
l’apartat 2 de l’article 80 bis de la Llei de l’impost.
2. La reducció prevista en l’apartat 1.c) anterior s’ha de tenir en compte per determinar
la base per calcular el tipus de retenció a què es refereix l’article 83 del Reglament de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30
de març, en els termes següents:
a) S’ha d’aplicar sobre la quantia del rendiment net del treball resultant de les
minoracions que preveu l’article 83.3.a) i b) del Reglament de l’impost.
b) S’ha de tenir en compte per a l’aplicació de les reduccions que preveu l’article
83.3.c) del Reglament de l’impost.
3. El que preveu aquest article també és aplicable a les persones físiques que han
tingut dret a l’aplicació del règim fiscal que preveu l’article 13 del Reial decret 2146/2004,
de 5 de novembre, pel qual es despleguen les mesures per atendre els compromisos
derivats de la celebració de la XXXII edició de la Copa de l’Amèrica a la ciutat de València
i prestin els seus serveis el 2009 i fins al 31 d’agost de 2010, a l’entitat organitzadora, als
equips participants o als establiments permanents o les entitats a què es refereix l’article
12 d’aquest Reial decret, sempre que estiguin directament relacionats amb
l’esdeveniment.
Article 14.

Obligacions d’informació.

Les entitats a les quals sigui aplicable el règim fiscal que preveu la disposició addicional
setena de la Llei 41/2007, de 7 de desembre, han de complir les obligacions d’informació
a l’Administració tributària que preveu la normativa vigent, en relació amb les rendes
obtingudes i satisfetes a les quals es refereixen els articles 12 i 13 d’aquest Reial decret.
Disposició addicional única.
actuacions.

Certificació de despeses als efectes de mecenatge i altres

Als efectes del que disposa la disposició addicional trenta-unena de la Llei 51/2007, de
26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2008, el Consorci València
2007 ha d’exercir les funcions encomanades al Consorci València 2009.
Disposició transitòria única.

Regularització del tipus de retenció.

Quan s’hagin satisfet el 2010 rendiments del treball als quals sigui aplicable la reducció
del 65 per 100 a què es refereix l’article 13.1.c) amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret, s’ha de regularitzar, si s’escau, el tipus de retenció, d’acord amb el que
assenyala el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel
Reial decret 439/2007, de 30 de març, en els primers rendiments del treball que se satisfacin
o s’abonin fins al 31 de desembre de 2010. A aquest efecte, la reducció només s’ha de
practicar sobre la part dels rendiments nets a què es refereix l’article 13 d’aquest Reial
decret corresponents als serveis que es prestin fins a la finalització de l’esdeveniment.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.14a de la
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria d’hisenda general
i 149.1.17a, que atribueix a l’Estat la competència en matèria de règim econòmic de la
Seguretat Social.
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Disposició final segona.

Dimarts 20 de juliol de 2010

Secc. I.

Pàg. 8

Habilitació normativa.

Es faculta els ministres proposants, en l’àmbit de les seves respectives competències,
per dictar totes les disposicions que puguin ser necessàries per a l’execució i el desplegament
del que disposa aquest Reial decret.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 9 de juliol de 2010.
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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